RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 93. jednání dne 31.01.2022
1. Informativní zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ ČÍSLO 1478/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
splnění usnesení číslo 0263/20ZM/2021, 1454/92RM/2022,
1458/92RM/2022, 1461/92RM/2022 a 1462/92RM/2022.

1455/92RM/2022,

1457/92RM/2022,

Rad a mě s ta Chr o py ně s ta no v í
nový termín plnění usnesení číslo 1306/81RM/2021 na 28.02.2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů rozpočtu 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1479/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravy Rozpočtu města Chropyně na rok 2022 v rámci schválených ukazatelů oddílu paragrafu 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Žádost o odkoupení pozemku pracelní číslo 361/1 v katastrálním území Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 1480/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit prodej pozemku parcelní číslo 361/1 ostatní plocha v katastrálním území Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Nabídka části pozemků parcelní číslo 195 a 29/1 v katastrálním území Plešovec k prodeji
USNESENÍ ČÍSLO 1481/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně n ed o po r u čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit odkoupení části pozemku parcelní číslo stavební 195 v katastrálním
území Plešovec.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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5. Nové smlouvy o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství
USNESENÍ ČÍSLO 1482/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření nových smluv o předávání komunálního odpadu do obecního systému odpadového hospodářství v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech s následujícími osobami:
1. Helena Jurčíková, IČO: 46290672, se sídlem Nádražní 812 Chropyně, provozovna Nádražní 812 Chropyně zámečnictví, nástrojářství,
2. Zbyněk Vojče – ZV PLASTY, IČO: 74398920, se sídlem Na Lindovce 3126/36 Kroměříž, provozovna Komenského 75 Chropyně,
3. LENA OKNO, s. r. o., IČO: 27713733, se sídlem Pazderna 113 Chropyně, provozovna Pazderna 113 Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Výzva k řešení majetkoprávního uspořádání vztahů na trase cesty ke garážím u žel. vlečky
USNESENÍ ČÍSLO 1483/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí zaslat v termínu do 14.02.2022
a
, spoluvlastníkům pozemku parcelní číslo 1104/5 v katastrálním území Chropyně sdělení, které obsahuje nabídku na odkoupení pozemku ve výši 200 Kč/m2 a odmítnutí nároků na finanční kompenzace za užívání
pozemků se zpětnou tříletou účinností. Dále jim bude sděleno, že město Chropyně nebude modernizovat předmětnou komunikaci dříve, než nabude vlastnictví ke všem pozemkům, na kterých se komunikace nachází, a stejně tak nebude přistoupeno na zřizování věcných práv k pozemkům tvořících komunikaci, které by zakládaly práva jízdy a chůze. Také bude manželům
sděleno, že majetkoprávní vypořádání s vlastníky zřejmě v
minulosti neproběhlo, což chce město Chropyně v současnosti dořešit v cenách v místě a čase obvyklých.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

7. Podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Zlínského kraje - pro JSDH obcí RP12-22
USNESENÍ ČÍSLO 1484/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
podání žádosti o dotaci z fondu Zlínského kraje, Sekce rozvojové programy a krizová řešení – Program dotace
obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22 pro rok 2022. Žádost zahrnuje nákup automatizovaného externího defibrilátoru, 2 ks zásahových oděvů, 6 párů ochranných rukavic a 1 sadu detekčních prostředků, a to v celkové předpokládané ceně cca 115.267 Kč.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

8. Žádost společnosti EKO Agrostav, a. s., o vyjádření k akci „Pískovna Chropyně“
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USNESENÍ ČÍSLO 1485/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně n eso uh la s í
s projektovou dokumentací záměru k vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro „Pískovnu Chropyně, 1. etapa“, a s dokumentací k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Pískovna Chropyně, technické
zázemí a spojovací komunikace“, kterou předložil EKO Agrostav, a. s., IČO: 47672200, se sídlem Tovačovská 300
Přerov I- Město, prostřednictvím zmocněného zástupce firmy GET, s. r. o., IČO: 49702904, se sídlem Perucká
2540/11a Praha 2-Vinohrady, vzhledem k tomu, že dokumentace obsahuje zásadní změnu trasy dopravy vytěžené suroviny, neposouzené v procesu EIA a neprověřené odpovídajícími posudky (emise, hluk apod.), dokumentace neřeší výhybny na příjezdové komunikaci přes louky Hejtman ve smyslu závěrů stanoviska EIA, dokumentace
neprokazuje plnění požadavků z oblasti ochrany veřejného zdraví na přepravní trase vytěžené suroviny (hluková
studie, emise apod.), dokumentace neobsahuje výsledky průzkumu a provedení hydrogeologických vrtů, vázaných na podmínky závazného stanoviska EIA, a neobsahuje ochranu těžebního jezera před znečištěním při povodních ohrázováním, což bylo rovněž uloženo podmínkou stanoviska EIA.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

9. Deratizace města Chropyně v roce 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1486/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
uzavření smlouvy o dílo na provedení deratizace v roce 2022 mezi městem Chropyně a firmou SERVIS 3xD, s. r. o.,
IČO: 28624581, se sídlem Jarmily Glazarové 370/5a Olomouc-Hejčín, za celkovou roční cenu 53.900 Kč + DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

10. Ceník nájemného 2022
USNESENÍ ČÍSLO 1487/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s o uhl a s í
se změnou cen nájemného bytových i nebytových prostor v objektech ve vlastnictví města spravovaných organizací Správa majetku města Chropyně, p. o., v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

11. Žádost o změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi M–CAM studio, s. r. o., a organizací Služby občanům Chropyně, p. o.
USNESENÍ ČÍSLO 1488/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. žádost pana Jiřího Martince o změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi M–CAM studio, s. r. o., IČO: 03400468,
se sídlem Thunovská 179/12 Praha 1-Malá Strana, a organizací Služby občanům Chropyně, p. o.,
2. zamítavé stanovisko ředitelky příspěvkové organizace Služby občanům Chropyně k žádosti pana Jiřího Martince o změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi M–CAM studio, s. r. o., IČO:
03400468, se sídlem Thunovská 179/12 Praha 1-Malá Strana a organizací Služby občanům Chropyně, p. o.
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, kterým bude upravena doba nájmu na dobu určitou do 31.12.2026.
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Hlasování:
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

12. „Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska“ - rozhodnutí zadavatele v
opakovaném výběrovém řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1489/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně r o zho d uj e
o výběru cenově nejvýhodnější nabídky na akci „Moderní městský úřad Chropyně - elektronická úřední deska II",
kterou podala firma GROUP24 INNOVATIONS, s. r. o., IČO: 09665498, se sídlem Korunní 2569/108 Praha 10, s
nabídkovou cenou 340.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

13. „Moderní městský úřad Chropyně - Schránka pro oznamovatele“ - výběrové řízení
USNESENÍ ČÍSLO 1490/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
1. uzavření Příkazní smlouvy č. LM/02/2022 mezi městem Chropyně a Ing. Liborem Malůškem, IČ: 87157608, se
sídlem Františka Kokeše 1057 Hulín, jejímž předmětem je výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem
„Schránka pro oznamovatele“ v rámci projektu s názvem „Moderní městský úřad Chropyně, registrační číslo
projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697“ za cenu 12.000 Kč (příkazník není plátcem DPH),
2. zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Schránka pro oznamovatele“ v rámci projektu s názvem „Moderní městský úřad Chropyně, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697“,
3. návrh smlouvy o dílo na dodání zakázky „Schránka pro oznamovatele“.
Rad a mě s ta Chr o py ně p o v ěřuj e
starostku města Chropyně Ing. Věru Sigmundovou jmenováním výběrové komise na hodnocení nabídek.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

14. Na vědomí
USNESENÍ ČÍSLO 1491/93RM/2022:
Rad a mě s ta Chr o py ně b ere n a v ěd o m í
1. veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru občansko
správních agend Městského úřadu Kroměříž čj. MeUKM/004956/2022, zapsanou pod čj. MCH 537/2022, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy,
2. rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně čj. MCH 732/2022, zapsané
pod čj. MCH 762/2022, o umístění stavby „Chropyně, Haltýře – kabel NN,
“ Chropyně na pozemku parcelní číslo 1870/1, 1871/1 a 1891 v katastrálním území Chropyně,
3. informaci starostky o zásahu integrovaného záchranného systému dne 31.01.2022 kvůli uvolněným plechům na střeše budovy Městského úřadu Chropyně a o stavu střešních dřevěnných desek, které jsou prohnilé.
Hlasování:
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
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Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 07.02.2022

